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JELENTŐS FEJLESZTÉSEK A NAGYBANIN 10 ÉV, 4 MILLIÁRD–
Folyamatosan
ELKÉSZÜLT
fejlődik, kor-

szerűsödik és
bővíti szolgáltatásai a kiskundorozsmai
nagybani piac.
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GŐZERŐVEL KÉSZÜLÜNK
AZ ÚJ UNIÓS
FEJLESZTÉSI CIKLUSRA

a domaszéki

polgárőrök

A Szegedi Kistérségi Társulás keretein belül új tanyagondnoki, míg Európa
Uniós források bevonásával polgárőr autóval bővült
Domaszék önkormányzati
gépjármű parkja.

Továbbra is korrekt az együttműködés a szegedi kistérségben a szociális ellátásban – nyilatkozta Botka László. Szeged polgármestere biztosította a szegedi
kistérség polgármestereit arról, hogy számíthatnak Szeged városára a saját
fejlesztési elképzeléseik megvalósításánál. Botka László elmondta, készen vannak azok a terveik, amelyekkel az előző uniós költségvetési ciklushoz hasonló
szép eredményeket szeretnének elérni az új, 2014-20-as fejlesztési ciklusban
is. Az előző ciklusban 300 milliárd forint uniós támogatás érkezett Szegedre.

Szeged polgármestere szerint korrekt
az együttműködés a szegedi kistérségben

Helyi ügyek

– Milyen volt 2015-ös esztendő
Szeged szempontjából?
– Az idei esztendő az új, ötéves
önkormányzati ciklus első éve volt.
Rengeteg feladat állt előttünk. 2014
őszén nagyon egyértelmű döntést hoztak a szegediek: egyrészt
megbüntették az előző városi
közgyűlésben egyfős többséggel
rendelkező Fidesz-Jobbik koalíciót – amely semmivel nem járult

hozzá Szeged fejlődéséhez, viszont
iszonyatos károkat okozott az önkormányzat gazdálkodásában,
hiszen magán- és üzleti érdekeket képviselt a város érdekeivel
szemben –, másrészt közel kétharmados többséget biztosítottak
a szegediek a baloldalnak az új
közgyűlésben. A város lakói kinyilvánították: a korábbi időszakokra
jellemző békés, nyugodt építkezést

szeretnének Szegeden, ahol nem
a szembenállás és politikai harc,
hanem a város közös érdeke a
meghatározó. Az év első fele lényegében a károk helyreállításával
telt. Meghirdettünk a hatékony
vagyongazdálkodási koncepciót,
melynek eredményeként a városi
cégek és az önkormányzati gazdálkodás számai jelentősen javultak.
 Folytatás a 2. oldalon

Interjú

KÉSZ TERVEKKEL VÁRJÁK A
PÁLYÁZATOKAT SZEGEDEN

NÉPSZERŰ VOLT A VÁROSI

CÉGEK VEZETÉSÉRE
KIÍRT PÁLYÁZAT

Népszerűnek bizonyult a szegedi önkormányzati cégek
vezetésére kiírt pályázat: 11 helyre összesen 30-an
aspiráltak. A jelenleg hivatalban lévő igazgatók közül
csak egy nem pályázott. Tízen viszont egy év alatt
bizonyítottak, és folytathatják a munkát.
Tavaly novemberben – az önkormányzati választások után
– Botka László polgármester javaslatára egyéves „próbaidőre”
nevezte ki a közgyűlés a tizenegy, száz százalékban önkormányzati cég vezetőjét, nekik
kellett a Fidesz-Jobbik által rapid módon 2010-ben kinevezett

200 millió forintot
fordított az önkormányzat az utak és
járdák javítására

Fejlesztések a Kistérségben

Autót kaptak

A Szegedi Kistérség Többcélú
Társulás európai uniós forrásból
finanszírozva több településen
újította meg a tanyagondnoki szolgálat elöregedett gépjárműparkját.
Az autók beszerzésénél különös
figyelmet fordítottak a gazdaságos
fenntarthatóságra és a terepjáró
képességre, ugyanis ezek a járművek naponta több tíz kilométert
földesutakon tesznek meg.
Összesen most már tíz autót
cseréltünk le a szegedi kistérségben működő intézményeknél
- mondta Ratkai Imre, a SzKTT
Koordinációs Központjának igazgatója az ünnepélyes átadón.

Folytatás a 3. oldalon

ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK SZEGEDEN

Megépült, üzemel
Szatymaz és Sándorfalva korszerű csatornahálózata és szennyvíztisztító telepe.

cégvezetők után rendbe tenni
a város társaságainak gazdálkodását. A cégek háromnegyed
éves beszámolóiból kiderül: ez
döntően sikerült is. Az új vezetők
több mint 500 millió forintos
megtakarítást értek el elődeikhez képest.

Folytatás a 2. oldalon

A térségben kétszázezer embernek nyújt különféle szociális és oktatási szolgáltatásokat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás. Az elmúlt években országosan is az egyik legsikeresebb pályázó volt: 5 milliárd
forintot „hozott” a kistérségbe. Így sikerült tizenkét település iskoláit, szociális intézményeit felújítani.
Most is kész tervekkel várják az uniós pályázatok kiírását.
– Az idén 3,7 milliárd forintból
gazdálkodhatunk, ez az összeg
az állami normatíva mellett a
települések hozzájárulásából
és jelentős, közel 700 milliós
saját bevételből tevődik össze.
Néhány éve a költségvetésünk
még 6 milliárd forint volt, de az

iskolák államosításával a forrásokat is vitte magával az állam.
Az idén már csak Sándorfalván,
Szatymazon és Deszken működtetjük az iskolát – mondta Ratkai
Imre, a munkaszervezet vezetője,
majd hozzátette: Bár a polgármesterek 12 fős tanácsa dönt a

büdzséről, de évről-évre minden
település vezetőjével egyeztetik a
költségvetést, mert a települések
érdekeinek kiszolgálására jöttek
létre, őket képviselik.
– A mondás is úgy tartja, egységben az erő! Ez ránk fokozottan
érvényes, közösen 180 millió fo-

rinttal nagyobb normatív támogatást kapunk, mintha külön-külön
végeznénk el ezeket a feladatokat.
Ráadásul hatékonyabb is a rendszer, megszűntek a párhuzamosságok, és az így megtakarított
pénzt is a feladataink ellátására
tudjuk fordítani.
A Szegedi Kistérség Többcélú
Társulás egy évtizede a szociális ellátásban – a családsegítéstől a szociális étkeztetésen
át a házi segítségnyújtásig, a
bentlakásos otthonoktól a hajléktalan ellátásig –, valamint a
közoktatásban – az óvodától a
középiskoláig – vállal tevékeny
szerepet, működteti a rendszert a
Szociális Szolgáltató Központon,
az Egyesített Szociális Intézményen és Közoktatási Intézményen
keresztül.

Folytatás a 2. oldalon
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GŐZERŐVEL KÉSZÜLÜNK
AZ ÚJ UNIÓS
FEJLESZTÉSI CIKLUSRA


Folytatás az 1. oldalról
– Beigazolódott, amit korábban állítottak, hogy az előző
ciklusban évi mintegy félmilliárd forint plusszal működtek
az önkormányzati cégek?
– Igen. A Fidesz-Jobbik által
kinevezett alkalmatlan cégvezetők évente körülbelül 500 millió
forint kárt okoztak a városnak.
Az önkormányzati cégek idei
háromneg yedéves pénzüg y i
beszámolója egyértelműen mutatja, ez a pénz megmaradt azzal,
hogy felmondták a pazarló, feleslegesen megkötött tanácsadói,
ügy védi és egyéb kiszervezett
szolgáltatási szerződéseket. A
nyereséges cégeink, elsősorban
a piacok – a dorozsmai nagybani
és a Mars téri – az előző ciklusban
egy fillér osztalékot nem fizettek
a városnak, pedig azelőtt százmilliós nagyságrendben járultak
hozzá a város költségvetéséhez.
Nem túlzás azt állítani, hogy a félmilliárd forintot, amit korábban
elloptak a szegediektől – sikerült
visszahoznunk.
– Első intézkedésükként átalakították az önkormányzati
cégrendszert, egy évre új igazgatókat neveztek ki, akiknek
novemberben járt le a mandátuma. Most döntöttek az új

igatgatók kinevezésekről. Miért
volt minderre szükség, hogyan
működött az új rendszer?
– Négy céget beolvasztottunk a
hasonló profilú cégekbe. Nyilvános
pályázatot írtunk ki, és egy év elteltével novemberben döntöttünk
a cégvezetőkről. Egy város akkor
működik jól, ha minden helyen
hozzáértő, tisztességes, jó szakemberek dolgoznak. Engem nem
érdekel senkinek a világnézete és
pártállása. Az általunk kinevezett
cégvezetők között egyetlen szocialista párttag sincs, van viszont
két volt fideszes önkormányzati
képviselő, akik annak idején városatyaként keményen kritizálták a
polgármesteri munkámat. Makrai
Lászlóról, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjéről
és Drégelyi Zoltánról, a Ritek Zrt.
vezérigazgatójáról van szó, akik
kiváló szakemberek, jól értenek a
szakterületükhöz, és ismét megválasztottuk őket cégvezetőnek.
– Hogyan állnak az uniós pályázatokkal, illetve a támogatások lehívásával?
– Gőzerővel készülünk az új hétéves uniós költségvetési, fejlesztési ciklusra, hogy ebben is Szeged
legyen a legsikeresebb magyarországi város. A 2007–13 közötti
fejlesztési ciklusban mintegy 300

milliárd forint uniós támogatás
érkezett Szegedre. Ezzel magasra tettük a lécet. Készen vannak
azok a terveink, amelyekkel az
előző ciklushoz hasonlóan most
is szép eredményeket szeretnénk
elérni. Ebben van egy nehezítő és
könnyítő körülmény. A könnyítő
feltétel az, hogy ebben a hétéves
ciklusban mintegy 34 milliárd
forintnyi összeget már eleve nevesítettek Szegednek. Ez persze nem
azt jelenti, hogy arra költjük el ezt
a pénzt, amire akarjuk. Nagyon
szigorúan meghatározták, mire
fordítható a támogatás, de nem
kell mással versenyezni ezért az
összegért. A nehezítő körülmény,
hogy óriási csúszásban van Magyarország a 2014–20-as fejlesztési
ciklus forrásainak lehívásában.
Idén lényegében semmilyen pályázatot nem írtak ki. Sőt az operatív
programok, prioritások meghatározása is jelentős csúszásban
volt. Ez nemcsak Szegedet, de a
többi magyarországi települést
is sújtotta. Ezt úgy próbáltuk áthidalni, hogy idén jelentős energiát
és forrásokat fordítottunk a legfontosabb fejlesztéseink tervezésére.
Amint kiírják a pályázatokat, az
első között leszünk, akik be tudják
nyújtani ezeket. Tapasztalataink
szerint az kell a sikerhez, hogy

előre tudjunk gondolkodni és
gyorsabbak legyünk másoknál.
– Szegeden mik élveznek elsőbbséget a fejlesztésekben?
– Minden városrészben szeretnénk fejlesztéseket megvalósítani. Lesznek átfogó városrészi
rehabilitációs programok, folytatjuk Tarján felújítását, Odessza
városrészt is szeretnénk megújítani. Ezzel kapcsolatban november végén konzultációs sorozatot
kezdtünk, megkérdezzük az érintett városrészek lakóit, milyen változásokat szeretnének. Kiemelt
célunk, hogy új fedett uszodát
építsünk. E fejlesztés pénzügyi
hátterének előkészítése is zajlik.
Két kormányhatározat is megerősítette, hogy a déli Tisza-híd
építése több operatív program
finanszírozásával is bírja a kormány támogatását. Ebben azonban még nincs végleges döntés.
Szeged nem építheti meg a hidat
a városnak „leosztott” uniós támogatásból. Szükség van arra,
hogy az országos operatív programból is forrást biztosítson a
hídra a kormány. Remélem, hogy
ha már kétszer kiállt a kormány a
híd mellett, és a miniszterelnök
minden választási kampányban
megígérte a hidat a szegedieknek,
akkor kapunk támogatást.

– Milyen volt a 2015-ös esztendő a szegedi kistérség szempontjából?
– A kistérségi együttműködés
tartalma jelentősen leépült az
önkormányzati jogfosztással. Korábban a közoktatástól kezdve
a fejlesztéspolitikán át a szociális ellátásig mindent közösen
oldottunk meg. Ez azt jelenti, hogy
Szeged, mint régióközpont jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a
vonzáskörzetéhez tartozó kisebb
településeken is növekedjen az
oktatás és szociális ellátás színvonala. Mivel az oktatást államosították, már nincs ilyen jellegű
önkormányzati együttműködés.
Lényegében visszaszorult a szociális ellátásra, a szociális intézmények fenntartására a kistérségi
együttműködés. Ebben azonban
továbbra is nag yon korrekten
együttműködünk.
– Milyen fejlesztések várhatóak az elkövetkező időszakban
a szegedi kistérségben?
– A korábbiakhoz hasonlóan
biztosítottam, biztosítom a kistérségi polgármesteri fórum ülésein
a polgármester kollégáimat, hogy
számíthatnak Szeged városára
a saját fejlesztési elképzeléseik megvalósításánál. Az igazán
közös érdekű beruházásokat a

Kitekintő

kistérségi kerékpárút-hálózat
fejlesztése jelenti. Ebben a legjobban a Szeged-Sándorfalva közötti
kerékpárút meg valósításában
állunk. Ehhez már lényegében
rendelkezésre állnak az uniós
források. A tervek jelentős része
elkészült. Reményeim szerint a
jövő évben el tudjuk kezdeni a kivitelezést. Ez a kerékpárút egyébként egészen az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlélparkig
visz. De további kerékpárútfejlesztési elképzeléseink is vannak,
például Bordány és Zsombó felé,
de nem tettünk le a Szatymaz felé
megvalósuló kerékpárútról sem.
Természetesen itt is prioritásokat, sorrendet kell felállítani, és
figyelembe kell venni az uniós
elvárásokat, vagyis nem „szabad
a gazda alapon” van az, amit akarunk. Be kell bizonyítani, hogy
az adott kerékpárútra szükség
van, beleilleszkedik a regionális,
illetve nemzetközi kerékpárúthálózatba. Van megtérülése, ami
adott esetben azt jelenti, hogy a
környezeti terhelés csökken, mert
többen átváltanak gépkocsiról
kerékpárra. Ezért pontos, szakmailag megalapozott előkészítő
munka kell. Ezek alapján dől el,
hogy melyik útra kaphatjuk meg
az uniós támogatást.

Helyi ügyek

KÉSZ TERVEKKEL VÁRJÁK A VEZETÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATOKAT SZEGEDEN
NÉPSZERŰ VOLT A VÁROSI CÉGEK





Folytatás az 1. oldalról
Ratkai Imre kiemelte: az elmúlt
években a kistérségben számtalan oktatási intézmény épületét
hozták rendbe: többek között
megújult a szőregi és szatymazi
iskola, Sándorfalván négy elavult
oktatási épület helyett egy központi iskolát alakítottak ki, Deszken pedig felújították az általános
iskola épületét.

– Jelentős késésben vannak
az európai uniós pályázatok
kiírásai. Így az idén a korábbinál kevesebbet tudtunk költeni
fejlesztésekre. Két jelentős beruházást azonban sikerült megvalósítanunk: Újszentivánon egy
háromcsoportos óvodát alakítottunk ki 100 millió forintból,
Szatymazon pedig a rehabilitációs centrumunkat bővítettük
120 millióból. Sikerült a tanyagondnoki hálózat autóflottáját
is növelni két új gépkocsival.
A z elmúlt
években
a te-

lepülések többségében sikerült
a szociális ellátást szolgáló épületeket is felújítani. Zsombón például saját ingatlanba költözhetett
az idősek nappali ellátása, az
étkeztetés és a tanyagondnoki
szolgálat, Tiszaszigeten pedig új
szociális központot hoztak létre.
– Ugrásra készen várjuk a pályázatok kiírását. Terveik szerint
a következő időszakban a szegedi
szociális intézményeket szeretnének teljesen felújítani. A programban a hétéves uniós ciklus
ideje alatt 12 ingatlan szerepel.
Az idén 8 felújítás terveit már el
is készítettük, ahogy kiírják a
tendereket, mi azonnal kész pályázatokat tudunk benyújtani.
Jelentősen javulhat így a nappali
ellátás színvonala a városban: terveink szerint idősklubot újítunk
fel, a Kálvária sugárúti idősek
otthonának a konyháját egy technológiai korszerűsítéssel 600-ról
ezeradagos kapacitásra szeretnénk bővíteni, a bentlakásos in-

tézményeinkre pedig teljes körű
energetikai korszerűsítés vár.
A társulásnak jelenleg 640 dolgozója, közalkalmazottja van, 12
telephelyükön pedig 200 orvos
vesz részt az ügyeleti munkában.
– Ezért jelentős a bérköltség is,
pedig most sokan csak a garantált
bérminimumot, a 122 ezer 500 forintot kapják, ami nettóban mes�sze nem éri el a 100 ezer forintot.
A kormány az év végéig ágazati
pótlékokkal próbálja befoltozni
a lyukakat, de nem tudjuk, jövőre
mi lesz, mert ezek a bérkiegészítések csak adhatók. Márpedig a
szociális szféra dolgozóira, akik
nap mint nap áldozatos munkával segítik a térség elesett lakóit,
már nagyon ráférne a béremelés.
Ugyanakkor a költségvetésből azt
már látjuk, hogy jövőre sem lesz
bőkezűbb az állam. A feladataink
ellátására gyakorlatilag ugyanakkora, de az is előfordulhat, hogy
valamennyivel kevesebb támogatást kaphatunk, mint az idén.

Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzat által meghirdetett nyílt pályázatra 11 intézmény élére 29-en összesen 30
pályázatot adtak be. A jelenleg
hivatalban lévő igazgatók közül csak az SZKT első embere,
Kojedzinszky Richárd nem pályázott.
– A Fidesz-Jobbikkal ellentétben most nyílt pályázatot írtunk
ki. Magyarországon szinte egyedülálló módon ezek a pozíciók
Szegeden nem politikai és főleg
nem pár tpolitikai kérdések.
Eg y város akkor működik jól,
ha ilyen felelősségteljes pozíciókban hozzáértő, tisztességes

emberek kerülnek, akik nem a
polgármesterhez, hanem a városhoz lojálisak. – tette hozzá. Ezt az
is jól mutatja, hogy a cégvezetők
között egyetlen MSZP párttag
sincs, de megtalálható közöttük
két volt fideszes önkormányzati
képviselő is, akik területükön
kiváló szakemberek, jól végzik
munkájukat és megérdemlik a
bizalmat. – mondta Botka László.
A közgyűlési szavazás során
végül nag y többséggel az eg y
év alatt már bizonyított vezetők
kaptak bizalmat. A cégek élén
egyetlen „új ember” van, ő Majó-Petri Zoltán, aki a jövőben az
SZKT-t vezetheti.

JA NUÁ RTÓL ŐK IR Á N Y ÍTJÁ K SZEGED CÉGEIT
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. – Makrai László,
SZKT – Majó-Petri Zoltán, IKV Zrt. – Kardos Kálmán, Szegedi
Sport és Fürdők Kft. – Horváth András, Szegedi Városkép és Piac
Kft. – Németh István, Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. – Jávorszky Iván, RITEK Zrt. – Drégelyi Zoltán, Szegedi
Vadaspark Nonprofit Kft. – Veprik Róbert, Szegedi Víziközmű
Működtető és Fejlesztő Zrt. – Novák Gyula, Szeged és Térsége
Turisztikai Nonprofit Kft. – Ács Szilvia, Szeged Pólus Nonprofit
Kft. – Csanádi Zoltán.
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Ünnepek

BOTKA LÁSZLÓ:

„KÖZÖS ÉRTÉKEINKBEN

EGYEK VAGYUNK”

– A karácsony a legszemélyesebb családi ünnep, az elmúlt
években azonban szép hagyománnyá tettük, hogy advent négy
vasárnapján közösen gyújtunk
gyertyát, mert közös értékeinkben eg yek vag yunk – mondta
Botka László polgármester a Dóm
téren adventi ünnepi köszöntőjében, majd Kiss-Rigó László megyéspüspökkel közösen meggyújtotta az adventi óriáskoszorún az
első gyertyát.
Botka László, Szeged polgármestere és K iss-Rigó László
szeged-csanádi megyéspüspök
a zsúfolásig megtelt Dóm téren
gyújtotta meg november utolsó
vasárnapján este Szeged adven-

ti koszorújának első gyertyáját,
amely idén ismét a Fogadalmi
templom előtt hirdeti a karácsony
közeledtét.
– Megint eltelt egy év, ismét
advent van – közeleg a karácsony!
Ez talán az év legszebb időszaka, hiszen mindannyian őrzünk
szép gyermekkori emlékeket a
várakozás varázsáról, a karácsony
csodájáról. Most ezt a varázslatot, ezt a csodát újraélhetjük
gyermekeinkkel és unokáinkkal
– mondta Botka László, majd így
folytatta: – A karácsony a legszemélyesebb családi ünnep. Mégis
fontos, hogy az elmúlt években
szép hagyománnyá tettük, hogy
advent minden vasárnapján kö-

zösen gyújtunk gyertyát, mert
ez kifejezi azt, hogy közös értékeinkben egyek vagyunk, mert
minden ember vágyik a reményre,
a jóságra és a szeretetre. A következő napokban és hetekben
a város különböző pontjain sok
civil szervezet gyűjtést tart, hogy
adományokkal segítsük azokat,
akiknek a közösség segítségére
van szükségük ahhoz, hogy szép
karácsonyuk legyen. Szeretném
megköszöni az ő segítségüket
és szeretném megköszönni az
Önök segítségét is. Minden szegedi családnak kívánok áldott,
békés, boldog karácsonyi ünnepeket! – mondta végül a városvezető.
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök pedig arról
beszélt, hogy karácsony egy ember születésnapja, aki a szokottnál is jóval nagyobb családba,
az egész emberiség családjába
született és mindenkit kivétel
nélkül testvérének tekint. A karácsony legfontosabb üzenete ezért
az, hogy mindannyian – vallási,
politikai és gazdasági hovatartozástól függetlenül – egymás
testvérei vagyunk.

Fejlesztések a Kistérségben

AUTÓT KAPTAK A DOMASZÉKI POLGÁRŐRÖK


Folytatás az 1. oldalról
A csaknem két évtizedes gépjáművek egyre megbízhatatlanabbá váltak, többet a nehéz terepviszonyok között nem tudtunk
használni, illetve amit igen, mint
például a Lada Niva-t, ott pedig az
üzemeltetés költségeivel küzdöt-

tünk, így a tavaly kiírt pályázati
lehetőséggel a legnagyobb örömmel éltünk. A folyamat sikeresen
zárult, a tanyagondnoki szolgálatunk tíz új autóval gazdagodott.
A Darányi Ignác Terv keretein
belül a polgárőrség is új gépjárművet kapott. Papp Istvánné, a

Domaszéki Polgárőr Egyesület
elnöke elmondta, a Suzuki típusú
autóval a település kül- és belterületén látnak el szolgálatot.
Nemcsak őrzik és védik a területet, hanem az itt lakók biztonságát, az idős emberek védelmét
is szolgálják.

Kitekintő

„EGY LÉPÉS AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT”
TEMATIKUS ZÖLDSÉGNAPOK DÓCON

Az egészséges életmód fontosságát nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. A
mórahalmi Móra-Vitál Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.
ezért október közepén egészségnapot szervezett Dócon.
A felállított standoknál szakemberek segítettek az érdeklődőknek abban, hog y milyen
módszerekkel lehet könnyen és
gazdaságosan egészséges életmódot kialakítani. Arra is választ
kaphattak a résztvevők, hogy miért érdemes életmódot váltani,
hogyan-miként lehet minőségi
életet élni. Ingyenes tanácsadással segítették a szakemberek a
lakosságot, valamint különféle
szűrővizsgálatokon is részt vehettek a bátrabbak. Vérnyomás-,
vércukor-, valamint testsúlymérésre volt lehetőség a standoknál.
A tematikus sátrakban más és
más betegségekkel kapcsolatos
kérdésekre kaphattak válaszokat az érdeklődők. Volt, ahol a

cukorbetegségen és az ahhoz
kapcsolódó táplálkozáson volt a
hangsúly. Itt az életviteli tanácsok
mellett különböző cukormentes
készítményeket kóstolhattak meg
az érdeklődők. Az egészséges ételeket nemcsak megkóstolhatták,
hanem azok elkészítésének módját is megismerhették a látogatók.

Az egészséges életmódhoz szorosan kapcsolódnak a gyógy- és
fűszernövények is. A csodanövényekből készült italok, ételek
kóstolása mellett a bio kertészkedést és annak fontosságát is
bemutatták a szervezők.
Az egyik standnál az ügyes kezű gyerekeké volt a főszerep. A
legkisebbek gyümölcs- és zöldség
szobrok készítésével múlatták az
időt. A résztvevők által elkészített
rajzok versenyen vettek részt, ahol
a fődíj egy gyümölcskosár volt.
Az egészségnapot az „Egy lépés
az egészségünkért” Csongrád megyei egészségfejlesztési program
keretein belül szervezték meg
Dócon.

Kitekintő

KÖNYVEK TÁRHÁZA
DÓC TELEPÜLÉSEN

A település közgyűjteményi és
közművelődési kötelező feladatát
az 1953-ban alapított köny vtár
látja el, melynek épületét az Önkormányzat helyi védettségű
épületté minősítette. A könyvtári
élet a településen néhány kötettel
indult, szinte beleolvadt az iskolai
könyvtárba. Az önálló működés
után a Sándorfalvi Közös Tanács
megalakulásának eredményeként a dóci köny vtár a sándorfalvi bibliotéka fiókköny vtára
lett, majd a dóci Művelődési Ház
1985-ös felújításával a könyvtár
helyisége is megújult.
A község önállóságának 1990.
évi visszanyerésével a könyvtár is
önálló lett. Kivált a kultúrházból,
külön helyet kapott a Rózsa utcában, ahol ma is működik. A Közkincs hitelprogram keretében, a
2005-ös felújítás után, teljesen
akadálymentesítették az épületet,
kibővült a szolgáltatás színtere
számítógép használattal, internet

hozzáféréssel, fénymásolással,
nyomtatással. Az önálló könyvtári eg ységben, a színvonalas
kiszolgálás érdekében, szerdai,
pénteki és szombati napokon külön terem várja a gyermekeket és
a felnőtteket.
Rendszeresen közel 200 fő látogatja az intézményt. November
hónaptól minden pénteki napon
Kézműves Kört tartanak a népi,
helyi hag yományok ápolását,
megőrzését előtérbe helyezve.
A dóci bibliotéka állománya
folyamatosan gyarapszik, sokféle

köny vhöz juthatnak az olvasni
vágyók. A polcokon nem fellelhető
dokumentumokért a Somog yi
Károly Megyei és Városi Könyvtár köny vtárközi kölcsönzését
vehetik igénybe a település lakói.
A dokumentumok növekedése
mellett új periodika is olvasható a
könyvtárban: a Humanitás című
folyóirat. A 30 éves lapból minden
olyan fontos információt megtudhatnak az érdeklődők, ami
a mozgáskorlátozottakat érinti,
illetve érdekelheti.
Világunk bizonyos szempontból tekintve felgyorsult, sok információ ér bennünket rövid idő
alatt, a modern technológia által
bárhol, bármikor, bárkit elérhetünk. De egy jó könyvnek hangulata, varázsa van. Amíg olvasunk,
lelassulunk, átalakulunk, bárhová eljuthatunk. A könyv által mi is
többek leszünk, csak igényesen,
tudatosan válasszunk.
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ÚJ OTTHONOKAT HOZHAT AZ IKV JÉZUSKÁJA

24 család álmát váltja valóra a szegedi Ingatlan és Vagyongazdálkodási Zrt. A szegedi önkormányzati
cég a város anyagi támogatásával ugyanis 24 lakást újít fel az év végére. A szociális alapon igényelhető ingatlanok bérleti joga hamarosan pályázható. A felújítandó lakások között van összkomfortos,
illetve komfortos is.
Próbáltunk fig yelni a területi eloszlásra, így a város több
pontján, például az Olajbányász
téren, a Szamos utcában, vagy
az Alsókikötő soron is újítunk
fel ingatlanokat-fogalmazott az
elnök-vezérigazgató. Kardos Kálmán hozzátette, a rekonstrukció
során a lakásokon belüli teljes
elektromos hálózatot kicseré-

lik, új bútorokkal szerelik fel a
konyhákat, valamint a fürdőszobák is megújulnak, új fürdőkádat és szanitert is beépítenek.
A lakások szenny víz elvezetési
csőrendszerét szintén kicserélik. A padlóburkolatok felújítása is bekerült a programba, így
új felületet kapnak a parkettás
szobák, de akad olyan lakás is,

ahova laminált padló kerül. A
bejárati ajtókat szintén lecserélik. Az összkomfortos lakások
hideg- meleg vízórákat kapnak
és a radiátorokat szabályozható
szelepekkel szerelik fel. A fokozott
biztonság érdekében azokban a
lakásokban, ahol szilárd tüzelésű
fűtési rendszer van, az IKV Zrt.
szénmonoxid-mérő berendezést biztosít. Egyes lakásokban
hőszigetelt, műanyag ablakokra
cserélik le a régi nyílászárókat.
A 45 millió forintba kerülő
munkát nem külsős cégre, hanem saját szakembereire bízta
az ingatlankezelő. A beruházás
pénzügyi forrását az önkormányzat biztosította.
A szegedi önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadása
szociális alapon történik. A pályázó személynek több feltételnek
is meg kell felelnie. Ilyen többek

között az 5 éves szegedi, bejelentett lakóhely, az 5 éves folyamatos
munkaviszony, valamint az egy
főre jutó, havi nettó jövedelemének el kell érnie a 37.050,- Ft-ot.
Az IKV Zrt. csaknem háromszáz lakásából ebben az évben

tehát összesen 24 újul meg. A rekonstrukciós munkálatok várhatóan jövőre is folytatódnak,
2016-ban több mint 30 ingatlan
felújítását tervezi az ingatlankezelő, ehhez azonban a munkálatok
finanszírozójának, vagyis az ön-

kormányzatnak a hozzájárulására is szükség lesz.
A felújított lakásokat az érdeklődők egy 3D-s web séta keretében
otthonról is „bejárhatják”. A lehetőséget a www.szegedingatlanok.
hu oldalon érhetik el.

Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések Szegeden

MEGÚJULT A BAKTÓI
A DOROZSMAI NAGYBANI KISKERTEK FŐUTCÁJA

FEJLESZTÉSEKKEL VERSENYEZ

Több mint három évtizede működik Kiskundorozsmán a nagybani piac. Ez idő
alatt az ország kereskedelmének meghatározó szereplőjévé vált és máig folyamatosan fejlődik. A fejlesztés fontos állomásához érkezett a közelmúltban,
miközben a nagybaninak fokozódó versenyben kell helytállnia.

Töretlen a piac szolgáltatásai
iránti érdeklődés, amivel az üzemeltető kft. folyamatosan igyekszik lépést tartani – mondta el
Németh Zoltán ügyvezető. A szakember emlékeztetett, évtizedes
gond a nyaranta tapasztalható
tumultus, a non-stop nyitva tartás. Ennek megszüntetése volt a

cél a déligyümölcsös raktárak
mögött létesült új várakoztató
parkoló üzembe helyezésével.
A nagyobb hely biztosításával
gördülékenyebb, kényelmesebb
és gyorsabb lehet a piac területére történő behajtás még a nyári
csúcsszezonban is. Az adásvétel
hatékonyan, rövid időn belül bo-

nyolódhat, ami véget vet a fárasztó várakozásnak.
Németh Zoltán ügyvezető szerint a fokozódó versenyben éppen
az előbbiekben felsorolt fejlesztésekkel tudnak helyt állni, de nem
elégednek meg az eddig üzemeltetett rendszerrel, folyamatosan
dolgoznak annak korszerűsítésén, a szolgáltatások körének
bővítésén. Ennek során idén az
összes épületet újrafestették és
karbantartó műhelyt létesítettek.
Új, tágasabb, kulturáltabb helyre
költöztették a kiskocsi tárolót, új
bérlők betelepítésével színesítették a nagycsarnokban elérhető
áruk kínálatát. A szakember reményei szerint ahogyan eddig,
ezután is hatékonyan szolgálják
a térség termelőit és agrárgazdaságát.

Az elmúlt hónapokban járdák és utak újultak meg Szeged több pontján a belvárostól a lakótelepeken át a külső városrészekig. Baktóban a Pihenő utca egy
szakaszára került új aszfaltréteg. Az önkormányzat saját forrásból 200 millió
forintot fordított erre a célra.

Több mint ötven környékbeli
lakó jelent meg azon az ünnepségen, ahol átadták a Pihenő utca
felújított részét. Az első ütemben
egy 400 méteres szakaszra került
aszfaltburkolat.
Botka László polgármester
köszöntő beszédében egy régi
baktói fórumot idézett fel. Elmesélte, több mint 14 éve egy lakossági fórumon azt kérték tőle,
tegye az önkormányzat lehetővé,
hogy a kiskertekben élők bejelentkezhessenek házaikba. Ehhez
az kellett, hogy az utcák neveket kapjanak. Ezt megoldották.
A következő kérés az volt, hogy
legyen közvilágítás a területen,
ezt is megoldotta az önkormányzat. Utána aszfaltburkolatú utat

kértek az ott élők. Ez a munka
idén megindult a Pihenő utca
felújításával.
A polgármester kiemelte, ebben az évben két célt jelöltek ki.
Az egyik az elkövetkező évek nagy
beruházásainak előkészítése, a
másik pedig egy út és járda felújítási program megvalósítása. Ez
utóbbira az önkormányzat saját
forrásból 200 millió forintot fordított és így Szeged több pontján
a belvárostól a lakótelepeken át a
külső városrészekig újultak meg
utak és járdák.
Szécsényi Ferencné, a körzet önkormányzati képviselője
elmondta, az itt lakó több ezer
ember régóta várt arra, hogy a
Pihenő utca megújuljon. Ez Baktó

egyik gyűjtőútja a Hosszútöltés
utca mellett, így jelentős forgalom
bonyolódik rajta. Éppen ezért volt
fontos a felújítása. Ez a munka
októberben indult, és 15 millió
forintból, közel 400 méter hos�szúságban vadonatúj aszfaltot
kapott a Pihenő utca. A tervek
szerint a munkálatokat jövőre
folytatják majd, az utca további szakaszán, valamint majd a
Hosszútöltés utcában.
Emellett Baktóban 42 földes
utcába terítettek a város más területein elvégzett útfelújításából
származó aszfalt zúzalékot. Így
jelentősen csökkent a városrész
rossz, nehezen járható útjainak a
száma, és az ott élők régi problémája oldódott meg ezzel.

5. oldal • 2015. 12.

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Múltidézés

KI VOLT KÜBECK KÁROLY, KÜBEKHÁZA NÉVADÓJA?

„Határtalan nagyrabecsülésem és alázatos tiszteletem kinyilvánításaként
bátorkodtam Kübekházának elnevezni, és amely kétségkívül a legszebb lesz
valamennyi telep közül” – írta 1843-ban Ambrózy Lajos jószágigazgató a kertésztelepek létrehozásakor Karl Friedrich Freiherr Kübeck von Kübau bárónak
– akiről Kübekházát nevezték el.
A mai Kübekháza területén
négy helység állott a középkorban: Baromlak, Béb, Buzsák és
Százegyház. Baromlak már a 13.
században végképp elenyészett.
Béb, a későbbi Kisbéb is eltűnt.
Buzsák emlékét dűlő neve tartotta
fönn. Százegyház neve arra enged
következtetni, hogy temploma
kimagaslott a környék templomai
közül és sok („száz”) részből álló
díszítés ékesítette – olvasható Juhász Kálmán Kübekházáról szóló
könyvében. A falu történetéről írt

Csicsely Ildikó is. Két nagy uradalom volt a későbbi Kübekháza
mellett. Óbéba a körülötte levő
községekkel (Oroszlámos, Valkány), amelyeket 1781. augusztus
1-jén vásárolt meg a kincstártól
gróf Battyány József testvéreivel.
A másik pedig a szőregi uradalom (Szőreg, Szentiván, Gyála,
Újszeged, Rábé, Térvár), amelyet
Szeged városa bérelt 1783. március 5-től. Kübekházát alapításakor
Torontál vármegyébe kebelezték,
ezen belül pedig a törökkanizsai

KÜBECK VON KÜBAU BÁRÓ
Kübekháza névadója, Karl Friedrich Freiherr Kübeck von Kübau
báró, osztrák államférfi a morvaországi Iglauban született 1780ban és Hadersdorfban halt meg 1855-ben. Bécsben és Prágában
tanult. Kübeck 1825-ben kapott bárói méltóságot. 1839-ben a
főszámvevőszék, 1840-ben az udvari kamara elnöke lett. Kübeck
a vasutak államosítását akarta, s 1846-ban felállította az állami
távíróhálózatot. 1848-ban rövid ideig pénzügyminiszter is volt. 1849
elején ő bírta rá Windischgrätz herceget, hogy a magyarországi
hadjárat fővezényletéről lemondjon. Később Ausztriát képviselte
Frankfurtban a központi szövetségi bizottságban, 1850 decemberében pedig megválasztották a Reichsrath elnökévé.

járáshoz tartozott. A szabadságharc elvesztése után Torontál vármegyét megszüntették és Bács,
Temes és Krassó vármegyékkel
együtt Szerb Vajdaság és Temesi
Bánság néven új tartománnyá
alakították.
Az 1800-as évek elején megkezdődött a kincstári területek
betelepítése és a kertésztelepek
létrehozása a Dél-A lföldön. A
kertésztelepek az osztrák dohánymonopóliumot szolgálták.
A telepítési gondolat elindítója
Karl Friedrich Freiherr Kübeck
von Kübau volt, akit V. Ferdinánd
osztrák császár és magyar király
1840. november 25-én nevezett
ki az udvari kamara elnökének.
Terveinek végrehajtásában készséges kiszolgálóra talált báró
Ambrózy Lajos császári-királyi
kamarai jószágigazgatóban, aki
maga is a kincstári kertészetekben folyó dohánytermesztés híve
volt. Ambrózy 1843 decemberében
azt jelentette Kübecknek, hogy

„a szőregi uradalomban letelepített 200 házból álló nagy telepen,
melyet határtalan nagyrabecsülésem és alázatos tiszteletem kinyilvánításaként bátorkodtam
Kübek házának elnevezni, és
amely kétségkívül a legszebb lesz
valamennyi telep közül, a 200
kertész közül mintegy hatvannak
nem volt szüksége előlegre.”
A telkeket sorshúzással osztották ki. Egy-egy telek (numerus) 12 hold szántóföldet, 1,5 hold
kaszálót, 1,5 hold legelőt, fél hold
beltelket, fél hold pótkertet, azaz 16 katasztrális holdat foglalt
magába. E területből 3 holdon
feles-gazdálkodásban tartoztak
dohányt termelni, a többi 13 hold
után pedig holdanként 4 forint
haszonbért fizettek. Ez a megállapodás húsz évre szólt.
Kübek háza telepítése idejében a dohánytermelés, mint
más növényé „szabad” volt, azaz
nem volt különös engedélyhez
kötve. A dohányjövedéket vagy
egyedárúságot („monopolium”)
az 1850. november 29-én kelt
császári nyílt parancs rendelte
el. A kiegyezés után, 1867-ben a
magyar dohányjövedéket önállósították és kezelését a magyar

királyi pénzügyminisztérium
vette át. Az 1863. évi törvénycikk
némi módosítással elfogadta
az abszolut uralom idejében
(1850) életbelépett szabályokat.
Ezután 1876-ban és 1887-ben
szabályozták a dohánytermelést. Ezek szerint a kizárólagos
rendelkezési jog mind a nyers-,
mind a feldolgozott dohányra

nézve az államot illeti. Megszűnt
a szabad termelés és külön engedély nélkül azóta nem szabad
dohányt termelni, feldolgozni
vagy forgalomba hozni. Ezek a
törvények hatottak Kübekháza
lakosaira. Kezdetben egyesek
külön engedéllyel még tovább
űzték a dohánytermelést, míg
végre teljesen megszűnt.

ratlan természeti környezetet,
amely körbeöleli Sándorfalvát
és Szat y mazt. Majd átadta a
szót a fentebb már idézett Kovács Zoltán államtitkárnak, akit
Farkas Sándor, Sándorfalva és
Szatymaz fideszes országgyűlési
képviselője követett. Farkas beszédében egyetértett Gajdosnéval, mondván „most már valóban
megóvhatjuk környezetünket.
Ez a környezet pedig nagyrészt
a vizet jelenti. Azt az éltető erőt,
amellyel kapcsolatban nekünk

itt a Dél-Alföldön jelentős lehetőségeink vannak.”
Végül Barna Károly, Szatymaz
polgármestere az ünnepélyes
szalagátvágás előtt elmondta,
köszönetet szeretne mondani
Sándorfalva jelenlegi és korábbi polgármesterének, valamint
elődjének, a váratlanul elhunyt
Kormányos Lászlónak.
– Örülök, hogy mind Kakas
Béla, mind Gajdosné Pataki Zsuzsanna valamennyi döntésnél
figyelembe vette a mi érdekein-

ket, Szatymaz érdekeit is. Sándorfalvát és Szatymazt eddig is sok
apró szál kötötte össze, most már
egy vastag csővezeték is – csalt
mosolyt mindenki arcára Barna
Károly, hogy aztán polgármester
társával, Kovács államtitkárral és
Farkas országgyűlési képviselővel
közösen átvágják a nemzeti színű
szalagokat, hivatalosan is átadva
a településeknek a beruházást.
Az ünnepségen részt vett B. Nagy
László Csongrád megye fejlesztési
biztosa is.
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PONT EGY NÉGYMILLIÁRDOS

BERUHÁZÁS VÉGÉN

Közel tíz éven át tartó közös projektet zárt le Szatymazzal közösen Sándorfalva:
uniós támogatással megépült, üzemel a két település korszerű csatornahálózata
és szennyvíztisztító telepe.
Emlékszem, 2006-ban az első
testületi ülésen már a szennyvízzel foglalkoztunk – mondta saját
bevallása szerint is meghatva pohárköszöntőjében Kakas Béla,
a Csongrád megyei közgyűlés
elnöke, Sándorfalva korábbi polgármestere, a lakossági társulat
elnöke, majd hozzátette: – Ezzel
a beruházással valóban európai
kisvárossá vált Sándorfalva. Bebizonyítottuk érdemes célokat
kitűzni, azokért küzdeni.
Valóban van, volt miért meghatódni: 4 milliárd 554 millió 785
ezer 85 forintnyi beruházást adtak át Szatymaz határában október 7-én. Befejeződött Sándorfalva
és Szatymaz közös szennyvízberuházása, a két Csongrád megyei
településen uniós támogatással
a fenti összegből – amely jelentősen meghaladja a két település
éves költségvetéseit – épült meg
a csatornahálózat és a korszerű
tisztítótelep.
Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár
az átadóünnepségen úgy fogalmazott, bár a csatornahálózat, a
szenny víztisztító-telep építése
nem olyan látványos fejlesztés,
mint a településközpont vagy az
iskola felújítása, mégis egyike a
legfontosabb beruházásoknak.

A megvalósítás végül 2011-ben
indulhatott el, 2008-ig csak a
tervezésig jutottak el a települések: ötvenkilenc kilométeres
gravitációs gerinccsatornát és
negy vennégy kilométernyi bekötőcsatornát fektetett le az
EuroAszfalt Kft., a Pannon Nívó
Zrt. és a Probart Kft. alkotta kivitelező konzorcium. Tizenhét
nagyátemelőt alakítottak ki, a
két település között félúton pedig
megépült a biológiai szennyvíztisztító telep. A csatornahálózat
műszaki átadása már 2014 nyarán
megtörtént. A tisztítótelep próbaüzeme pedig idén januárban
sikeresen befejeződött. A vízjogi
üzemelési engedély megszerzése
viszont még zajlik.
A beruházás a két településen
13 ezer embert érint, Sándorfalván
2900, Szatymazon 900 háztartás
kö tött rá a hálózatra, többségük
már tavaly nyáron, ez nyolcvanöt százalékos arányt jelent. Az
építési munkákon felül egy 60
millió forint értékű csatornatisztító gépjárművet is vásároltak. A
jármű az utcai közcsatornában
felhalmozódott csatornaiszap és
egyéb szennyeződések fellazítására, illetve mosóvíz és mosófej
segítségével annak a csatornában
történő mozgatására, valamint

annak vákuum szivattyú segítségével történő kiemelésére szolgál.
Az ünnepségen a rendezvény
háziasszonya, Gajdosné Pataki
Zsuzsanna köszöntötte a megjelent politikusokat, térségi polgármestereket, szakembereket,
utóbbiak közül Novák Gyulát,
a mérnöki csoport vezetőjét és
a kivitelező csoport vezetőjét,
Solymosi Tamást. A polgármester arról is beszélt, a beruházás
hozzájárul ahhoz, hog y a két
település meg védje azt a pá-
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SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
Oktatás

„KATOLIKUS ISKOLA A HATÁRON”
Igazgatóváltás történt augusztusban a tiszaszigeti Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda élén. Nacsa
Tamás, az új igazgató tiszaszigeti születésű, 24 éve van a pályán. Eldőlt az is, hogy a szintén egyházi fenntartású
kübekházi iskola és óvoda a tiszaszigeti intézmény telephelyeként működik tovább. Ez több mint 230 gyermek
oktatását, nevelést jelenti mintegy 40 alkalmazott segítségével. Nacsa Tamástól először azt kérdeztük, mi a
helyzet az infrastruktúrával, az oktatás-nevelés külső körülményeivel?
- Mindenek előtt köszönetet
szeretnék mondani elődömnek,
Süveg Józsefnek – kezdi a beszélgetést az új igazgató. - Mind
a tiszaszigeti, mind a kübekházi
iskola és óvoda jó infrastrukturális feltételekkel rendelkezik.
Az épületeket az elmúlt 2-6 évben
jelentősen felújították, berendezéseit, eszközeit modernizálták.
Készen állunk akár arra is, hogy
alternatívát nyújtsunk a Szegeden egyébként kiválóan működő
katolikus oktatási-nevelési intézmények mellett. Szegedről 10-15
percnyi utazással, egészséges falusi környezetben, ingyenes és jól

szervezett parkolási lehetőséggel
tudjuk megkönnyíteni a gyermekek óvodai és iskolai éveit
„Új és megújuló megközelítés a katolikus oktatás-nevelés
tartalmi, módszertani és oktatás-nevelés kiegészítő eszközrendszerének vonatkozásában”.
Ez is elhangzott azokon az ismerkedő beszélgetéseken, melyeket
a tanárokkal, pedagógusokkal,
települési vezetőkkel folytatott.
Mit takar a megfogalmazás?
A kötelező tananyag, az oktatás-nevelési mérföldkövek, tartalmi és formai keretek részben
központilag adottak, részben

pedig a fenntartó egyház részéről biztosítottak és kötelezően
teljesítendők. Ugyanakkor kellő
mozgástér marad mindazokra
a katolikus normákból, keresztény pedagógiai ajánlásokból,
legfőképp evangéliumi alapokból táplálkozó tevékenységekre,
melyek eseteként értéktöbbletet
képezhetnek.
Hogyan jelenik meg mindez
a gyakorlatban?
Mielőtt megkaptam a kinevezésem, többször beszélgettem a
fenntartó helyi képviselőjével,
Fazakas Gusztáv atyával. Ő nagy
segítséget jelent a tervezésben

Gazdaság

Az országban egyre ritkább kivételként Szegeden
továbbra sem lesz lakossági helyi adó – erről a város
közgyűlése döntött novemberben. A vállalkozásokat
terhelő adóknál várható némi emelés, de egy új kedvezményt is bevezet a város: havi egymillió forintos
jövedelemig a házi- és gyermekorvosok mentesülnek
a helyi adófizetés alól.
zatokra, hogy újabb helyi adókat
vessenek ki, mi, Szegeden ellenállunk ennek a nyomásnak. Nálunk a jövőben sem lesz lakossági
helyi adó.
Ez térségünkben is ritka kivételnek számít: Csongrád megye
60 településéből 41-ben már létezik valamiféle helyi lakossági adó.
Szegeden a vállalkozásokat
terhelő adókat legutoljára 2012ben állapították meg. Most ezen
a téren kisebb emelésről határozott a közgyűlés, miközben egy

új kedvezményt is bevezetett:
havi egymillió forintos jövedelemig a házi- és gyermekorvosok
mentesülnek a helyi adófizetés
alól.
Januártól a törvény szabta
maximális építményadót vetik
ki a város a bankok és biztosítók
mellett a kereskedelemre is: itt
négyzetméterenként 1722 forint
helyett 1845 forint lesz évente az
adókulcs. A többi vállalkozás általános adókulcsa 200 forinttal
emelkedik: 1395-ről 1595-re nő.
Ettől az intézkedéstől az önkormányzat több mint 400 millió
forint többletbevételt vár. A 20
négyzetméter alatti üzleteknek
azonban továbbra sem kell fizetniük.
Egyetlen új adónemet vezet be
a város jövőre: a vállalkozások

ADÓ, A MIT NEM A SZEGEDIEK FIZETNEK
Növekszik az idegenforgalmi adó is: az eddigi 450 forintról
500-ra változik éjszakánként és fejenként. Ez jövőre plusz 12
millió forintot hoz a városnak – igaz, ezt nem a szegediek fizetik.

telekadóját. Januártól megadóztatják a gazdasági besorolású
és hasznosítású üres telkeket
500 négyzetméter felett. A törvényben megszabott maximum
négyzetméterenként 337 forint
lehet évente. Ehhez képest a tervezet szerint jövőre 100 forint,
2017-ben 150 forint, 2018-ban
pedig 200 forint lenne az adó
négyzetméterenként. Ez a lépés
a számítások szerint mindössze
209 tulajdonost érint Szegeden,
és 141 millió forint többletbevételt
hozhat évente.
A polgármester szerint a vállalkozások telekadójának nem
elsődlegesen a pénzbeszedés
a célja, hanem az, hog y az az
ingatlantulajdonos is adózzon,
akinek üres telke van, de nem
hasznosítja. Szegeden ugyanis
kevés olyan telek van, ahová befektetőket várhatna a város. Az
új adónemtől azt remélik, hogy
az önkormányzat közvetve így is
hatással lehet a beruházásokra,
s így a munkahelyteremtésre is.
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ÚJSZENTIVÁNI FEJLESZTÉSEK
Tovább épül, szépül Újszentiván.
A fiatalos település egy olyan lakópark terveit mutatta be, amelynek
köszönhetően csaknem negyven
passzívház épülhet meg hamarosan. A helyi vállalkozás, a Bovira
Zrt. A+-os ingatlanok építését tervezi az önkormányzattól megvásárolt

tárokon átívelő hagyományőrző,
művelődési, kulturális, sport és
rekreációs lehetőségeket. Kapcsolatfelvétellel és együttműködéssel szeretnénk kamatoztatni a
hozzánk hasonló, olasz és német
nyelvterületen működő katolikus
iskolák tapasztalatait és előtérbe
helyeznénk a minőségi és elitképzés irányába mutató modellek
helyi bevezetését. Mindehhez
nélkülözhetetlen a településvezetés és a helyi egyház támogató
együttműködése. E szándékáról
valamennyi érintett biztosított.

Egészségügy

A LAKOSSÁG TOVÁBBRA SEM FIZET HELYI ADÓT

Az elmúlt öt évben a kormány
folyamatosan forrásokat vont el az
önkormányzatoktól, így Szegedtől
is. A jövő évi költségvetés tervezésekor most is azzal kell számolni, hogy újabb 400-500 millióval
csökken a Szegedre érkező állami
forrás. Amiatt, hogy a költségvetés egyensúlyban maradjon
és a város működőképessége ne
szenvedjen csorbát, módosítani
kellett a közgyűlésnek a helyi
adókkal kapcsolatos rendeletet.
A kormány az elmúlt öt évben
folyamatosan növelte a központi
adóterheket, ezért Botka László
polgármester szerint a lakosság
már nem sarcolható tovább.
– A kormány hiába próbálja
rákényszeríteni az önkormány-

és a tervek megvalósításában. A
kérdésre válaszolva: a hétköznapokban is tanúságtevő, gyakorló
keresztény magatartás kell, hogy
jellemezze, tevékenységünket.
Ezek, valamint korunk kihívásainak szem előtt tartásával
szeretnénk fejleszteni közösségi
alkalmainkat. Kiegészítő és külön foglalkozásokat tervezünk
a gyermekek továbbtanulását,
tehetséggondozását fejlesztendő.
Erősíteni kívánjuk a tanár – diák
– szülő kapcsolatot. Bővítenénk
a helyi, térségi, regionális és ha-

területen. Habár az energiahatékony beruházások nem olcsóak, a
cég által szabadalmaztatott technológiának köszönhetően elérhető
és megfizethető áron épülnek meg
a családokkal közösen megtervezett házak. Borbély Sándor elnök-vezérigazgató elmondta, egy
átlagos, szegedi panel lakás áráért
Újszentivánon igazi családi otthonhoz juthatnak a fiatalok, ráadásul
egy olyan ingatlan tulajdonosai
lehetnek, amelynek rezsi számlái
miatt nem kell, hogy fájjon a fejük.
A dél-nyugat lakópark tervezése
tehát megkezdődött, a ingatlanok felől már lehet érdeklődni
az önkormányzatnál és a Bovira
Zrt-nél is.

Ahogyan azt a helyi lakosok is
tapasztalják, kilenc közintézmény
korszerűsítése zajlik jelenleg a településen. A Polgármesteri Hivatal
mellett például az általános iskola
hátsó szárnya éppúgy megújul,
mint a Sportcsarnok. A KEOP pályázatnak köszönhetően valamivel
több mint 146 millió forintból az
épületeket hőszigetelik és mindegyikben kicserélik a nyílászárókat. A polgárőr irodának és a
Polgármesteri Hivatalnak helyt
adó épület külső díszítő elemeit
az eredeti épületnek megfelelően festették le és hozták helyre a
szakemberek.
A folyamatosan szépülő településen mostantól csaknem 32 kame-

ra vigyáz a rendre. A műszerek kihelyezésére 23 millió forintot nyert
Újszentiván. A pénzből 21 térfigyelő
kamerát vásároltak, további tizenegy kamera kihelyezését pedig az
önkormányzat finanszírozta. A Belügyminisztérium által támogatott
projekt keretén belül mostantól tehát figyelik a településre beérkező
és a településről elhaladó autósokat
és kerékpárosokat egyaránt, míg
a belváros rendjét az épületeken
elhelyezett analóg kamerák vigyázzák. Újszentiván rendjére három
helyszínen figyelnek a szakemberek, a monitorokat éppúgy látják a
helyi polgárőri iroda és a körzeti
megbízott munkatársai, mint az
újszegedi rendőrörs dolgozói.

INFLUENZA:

A LEGHATÉKONYABB

VÉDEKEZÉS AZ OLTÁS

A hidegebb idő beköszöntével megszaporodtak a felső
légúti megbetegedések. Ezeket többnyire még nem az
influenza vírusa okozza, de annak megjelenése sem várat
sokáig magára. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat honlapja összefoglalta az influenzával és
a védőoltással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Ezekből válogattunk, de szakszerű és részletesebb
tudnivalókért érdemes fölkeresni a háziorvost.
Az influenza megelőzésének
leghatékonyabb módja a védőoltás. Ezt még most, a tél elején sem
késő beadatni a háziorvossal. Az
oltás nem csak a beoltott személyt,
hanem annak környezetét is védi.
Vannak ugyanis, akik nem olthatók. Ilyenek például a félévesnél
fiatalabb csecsemők. Ők csak úgy
védhetők meg, ha a környezetükben élők megkapják az oltást. A
vakcinának ritkán vannak mellékhatásai, ezek azonban sokkal
enyhébbek, mint egy esetleges
szövődmény. Mivel az influenza
vírusa rendkívül változékony, célszerű minden évben beadatni a
védőoltást.
Bár a betegséget akárki elkaphatja, a gyermekek a legveszélyeztetettebbek. Szövődmények
leggyakrabban a krónikus betegeknél figyelhetők meg. A védőoltáson kívül csökkenthetjük a
megbetegedés kockázatát, ha elkerüljük a zsúfolt helyeket, gyak-

ran és alaposan kezet mosunk. Ez
utóbbira a gyerekeket érdemes
külön megtanítani. Hatékonyak
az alkohol-bázisú kézfertőtlenítők
is. Ha kialakul az influenzajárvány, érdemes kerülni a kézfogást,
a puszit. Célszerű rendszeresen
tisztítani a gyakran használt tárgyakat, sok ember által érintett
felületeket, mert azokon a vírus
órákig életképes marad. Fontos
a gyakori és alapos szellőztetés.
Azok is sokat tehetnek a fertőzés terjedése ellen, akik már
megbetegedtek. Ők lehetőleg
maradjanak otthon, de ha mégis
útra kell kelniük, húzzanak szájmaszkot, használjanak eldobható
zsebkendőt, amit semmi esetre
se hagyjanak szét. A betegség
kezelésénél többnyire elegendő
a fokozott folyadékbevitel és a
lázcsillapítás, de krónikus betegeknek, várandós nőknek, illetve
lázas kisgyermekekkel és csecsemőkkel orvoshoz kell fordulni.
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Sport

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE – IDÉN KÉT PROFI TORNÁT
IS MEGNYERT A TENISZEZŐ BARZÓ LILLA

Hétről hétre milliók követik
figyelemmel a női és a férfi teniszezők küzdelmeit Londontól,
New Yorkon át Pekingig. A profi
világban nem olyan könnyű érvényesülni, de még nehezebb eljutni
a legmagasabb szintig. Egymást
követik a mérkőzések, a tornák,
az utazások, a játékosok szinte
böröndből élnek, hotelről hotelre
járnak és próbálnak minél feljebb
kapaszkodni a világranglistán. A
szegedi Barzó Lilla 2015-ben nem

csak belekósolt ebbe a „cirkuszba”, hanem komoly eredményeket
elérve tíz hónap alatt 600 helyet
javított a hölgyek rangsorában. A
világranglistát most minden idők
egyik legjobbja, Serena Williams
vezeti, Hajnal István tanítványa
jelenleg a 487. helyen áll, de októberben még a 435. pozícióban
jegyezték.
- Lilla nagyon szép évet zárt, ami
akár még jobb lehetett volna, ha betegsége miatt végig tudja játszani az
őszt is – dícsérte meg tanítványát
Hajnal István, a Sportmánia Egyesület edzője.
Abban mindenképpen előrelépett,
hogy a tízezer dolláros versenyeken
egyre stabilabban játszott. A rangsorban mögötte álló teniszezőkkel
szemben mindig érvényesíteni tudta
a tudását. Megnyert két tornát, még
kettőn döntőt játszhatott, és többször
is eljutott a negyeddöntőig. Bízom
benne, hogy a fejlődése töretlen marad.
A már említett két tornagyőzelmet júniusban Madagaszkáron,
illetve júliusban Finnországban
aratta a 19 esztendős szegedi
teniszező, aki emellett Törökországban, Olaszországban és a
környező országokban is többször
pályára lépett. Lilla a naptári évet

még az 1051. helyen kezdte, innen
jutott el a legjobb 500-ig.
- Az év elején azt a célt tűztük ki,
hogy jussak el a legjobb ötszázig, ezért
elégedett vagyok – értékelt Barzó
Lilla. Úgy érzem, sokat fejlődtem, ennek köszönhető, hogy tornákat tudtam
nyerni. A finnországi sikerre vagyok
a legbüszkébb, azt nagyon sokra értékelem. Két tornán is indultam, az

elsőn kiestem a negyeddöntőben, majd
néhány nap múlva a másodikon öt
mérkőzésen csupán egyetlen szettet
veszítve szereztem meg a trófeát. Azért
volt nagyon nagy élmény számomra,
mert meccsről meccsre nőtt az önbizalmam és ez a pályán is visszaköszönt.
Nagyon élveztem a játékot.
- Tampereben tényleg kiválóan játszott Lilla – folytatta Hajnal István.
Szinte sebezhetetlen volt a pályán, az
elődöntőben 6-2, 6-0-val intézett el
egy nála magasabban jegyzett teniszezőnőt, a fináléban pedig szintén
nagyon magabiztos teniszezett.
Ez a magabiztosság az ősszel
akár újabb szép sikereket hozhatott volna, de egy betegség keresztül húzta a számításait. Lilla több
hetet is kihagyott, ezért edzőjével
úgy döntöttek, hogy hamarabb
befejezik az idényt.
- A következő heteket itthon töltöm
– mesélt a rá váró feladatokról a
pályafutása során eddig három
profi tornagyőzelmet számláló
szegedi teniszező. A kihagyás miatt
az első héten még könnyített munkát
végzek, utána viszont visszatérünk a
régi kerékvágásba és megkezdjük az
alapozást napi öt-hat órás edzésekkel. A terveink szerint már januárban
elkezdem a versenyzést.

Zöld sarok

ROVAROK A KÖRNYEZETÜNKBEN
A mostani cikkben néhány
olyan ízeltlábút mutatok be, amelyek külső
szemmel ijesztőnek
tűnnek, de hasznos segítőtársaink lehetnek a
mindennapjaik során.
A rejtőzködő életmódú közönséges fülbemászótól az emberek alaptalanul félnek. Nevével
ellentétben nem költözik
a hallójáratba. Jellegzetessége, hogy potroha feltűnő
fartoldalékban végződik,
amelynek fő feladata
a csökevényes felső
szárnyai alatt megbúvó vékony
há r t yás repü lőszá r nya k k icsomagolása, emellett segít az
ellenségeit elriasztani. Nem is
gondolnánk, hogy a nőstények

ivadékgondozása az egyik legfejlettebb a rovarvilágban. Gondosan őrzi a lerakott petét, sőt a
kikelő ivadékokat is odaadóan
védelmezi. Leginkább szerves
hulladékkal és apró
rova rok ka l táplá lkoznak. E hasznos kis
rovar elterjedését elősegíthetjük, ha a kiskertekben a fákra
a fülbemászók által
haszná lt v irá gcserépből készült
búvóhelyeket telepítünk.
Száraz szalmával, szénával, mohával lazán
kitöltött virágcserepeket szájával lefelé
úgy kell a felfüggeszteni a fákra,
hogy szája érintkezzen egy-egy
erősebb ággal, ahonnan a fülbe-

mászók gond nélkül átmászhatnak a védelmet nyújtó fészekbe.
Fűben és bokrok között vehetjük szemügyre a bizarr külsejű
imádkozó sáskát, amely kön�nyen felismerhető jellegzetesen
meghajlított tüskés elülső lábáról,
ami fogókészüléket formáz. Alakjának, színének és testtartásának
köszönhetően jól beleolvad a környezetébe. Ennek a védett falánk
ragadozónak a táplálékát elsősorban röpképes rovarok képezik.
A „hatalmasra” megnövő zöld
lombszöcske érdekessége, hogy
hallószerve az elülső lábpáron
található, érzékenységük annyira
finom, hogy két oktávval magasabb hangot is meghallanak, mint
az ember. A hallásuk az ultrahang
tartományban a legélesebb. A fiatal lárvái levéltetvekkel táplálkoznak, a nagyobbak és a kifejlett
példányok hernyókra, lepkékre
és egyéb rovarokra vadásznak.
A fa- és téglarakások alatt
sokszor találkozhatunk hazánk

legnagyobb védett futóbogarával, a bőrfutrinkával. Nevét a
szárnyfedőjén található bőrszerű ráncokról kapta. Éjjel aktív,
ekkor jár tápláléka után, amely
leginkább csigákból áll. Veszély
esetén fenyegető állást vesz föl
és széttárja erős rágóit, továbbá
potrohmirigyéből bűzös váladékot fecskendez ki.
A kártékony és hasznos élőlények elkülönítése a természetes
életközösségben ismeretlen, mert
mindegyik fajnak megvan az ökológia szerepe.
A z ember által létrehozott
és fenntartott mezőgazdaság
az évezredek során kialakult
eg yensú ly t na g y mér tékben
felborítja, ami egyes fajok túlszaporodásához vezethet, ezek
válnak számunkra kártevőkké.
Egy jól megtervezett kiskertben
a növényevő fajok egyedszámát
könnyű kordában tartani. Az itt
bemutatott rovarok, ebben sokat
tudnak segíteni.

Barzó Lilla természetesen jövőre szeretne még előrébb lépni
a világranglistán, ami nagyon
nehéz feladat lesz. A világ különböző versenyein ugyanis ezernél
is több tehetséges teniszező lép
pályára hétről hétre ugyanezzel
a céllal. Hajnal István és tanítvá-

nya most a következő negyedévre
koncentrál. A szegedi teniszező
előbb újra tízezer dollár összdíjazású versenyeken szerepel, majd
lépésről lépésre haladna előre. A
tervek szerint tavasszal már egy
szinttel feljebb, huszonötezer dolláros viadalokon játszana.

Uniós kitekintő

UJHELYI: SZAVAK
HELYETT TETTEK

Ifjúsági munkanélküliség, kivándorlás, gyermekszegénység
– ezek azok a témák, amelyek
Ujhelyi István szocialista EP-képviselő szerint azonnali és érdemi beavatkozást igényelnek; ha
szükséges, akkor európai szinten.
“Magyarország lassan kiürül, a
rendkívül magas adóterhelések,
az alacsony bérek és a magas
munkanélküliség miatt százezrek
hagyták már el Magyarországot.
Mélyen elgondolkodtató, hogy
a 19-30 év közötti fiatalok fele,
a 30-40 éves korosztály közel
harmada külföldön szeretne dolgozni” – fogalmazott az európai
politikus. Ujhelyi szerint egyik
megoldásként bizonyosan azonnal és radikálisan csökkenteni
kell az adókat, Magyarországon
ugyanis jelenleg a legmagasabb
az alacsony- és középkeresetűek
adóterhelése. Az MSZP európai
politikusa emlékeztetett, hogy
az Európai Bizottság nemrég elfogadta a “Youth on the S.P.O.T.”
elnevezésű programjavaslatát,
amely az egyik legtöbb embert
foglalkoztató ágazat, a turizmus
bevonásával segítené a munkahelyteremtést és az ifjúsági munkanélküliség felszámolását. Ujhelyi
legutóbb Londonban tartott képviselői fogadóórát a helyi magyaroknak, akik elsőként a biztos
munkahelyet és a stabilabb szociális hátteret jelölték meg esetleges hazajövetelük feltételeként.
Többségük hozzátette, hogy nem
egy olyan országot akar, amelyről
azt olvassák a londoni lapokban,
hogy a hivatalos kormányzat uszít
és az európai trendektől és kultúrától eltérő politikát folytat.
Az MSZP európai politikusa – a
korábban meghirdetett Hazaváró/Haza-váró program jegyében

– egy tíz pontos „Hazaváró-kiáltványt” készít elő, amelynek első
verzióját a londoni fogadóórán
már megvitatta a jelenlévőkkel. A
szocialista politikus aktív európai
fellépést szorgalmaz a gyermekszegénység megszüntetése érdekében is: az Európai Parlament
ezzel kapcsolatos jelentésének
tárgyalása során arra hívta fel a
figyelmet, hogy az Eurostat statisztikái szerint Európában 26
millió gyermeket, vagyis minden
negyedik gyermeket fenyegeti a
szegénység. Magyarországon ez
az arány 41,4 százalék, ezzel a
harmadikok vagyunk az uniós
tagállamok között, csak Romániában és Bulgáriában rosszabb
a helyzet. „A magyar kormány
adófizetői milliókból hirdeti
óriásplakátokon, hog y a kormányzati reformok működnek,
eközben háromszázezer gyerek
rossz táplálkozási körülmények
között él mindennap. Itt, Európa
közepén. Ez szégyen!” – fogalmazott Ujhelyi, hangsúlyozva, hogy
az EP által megszabott irányokat a
nemzeti kormányoknak is be kell
tartania; nem tartható ugyanis,
hogy egyetlen gyermek is éhezzen
Európában.
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Fejlesztések Szegeden

MEGÚJUL TARJÁN, ODESSZA VÁROSRÉSZ ÉS A LIGET
Több mint 2 milliárd forintból újulhat meg két városrész, Tarján és Odessza,
valamint az újszegedi Liget az elkövetkező években. A fejlesztés tervezési szakaszban van, most a lakosság véleményét, észrevételeit várják.
A Víztorony téren tartott sajtótájékoztatót Botka László polgármester, ahol a Tarján és az
Odessza városrészek, valamint
az újszegedi Liget teljes körű felújításáról beszélt.
Ebben az évben és jövőre Szegeden a következő időszak fejlesztési terveinek előkészítése
zajlik. Az előző hét éves európai
uniós fejlesztési ciklusban több
mint 300 milliárd forint fejlesztési
támogatás érkezett a városba.
Magasra tettük a mércét, de az a
célunk, hogy a következő években
is elmondhassuk, Magyarországi
nagyvárosok közül hozzánk ér-

kezett a legtöbb uniós támogatás
– kezdte a sajtótájékoztatót Botka
László.
Ez elmúlt időszakban az önkormányzat több tucat fejlesztési
programot dolgozott ki. Ezek között megtalálható gazdaságfejlesztési programok, folytatódik a
város közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, számos közintézmény, iskola, óvoda, bölcsőde
és orvosi rendelő újul majd meg.
A városfejlesztés program legfontosabb alapelve, hogy minden
városrészt szeretnénk fejleszteni,
ezért mindenhol készülnek olyan
programok, amelyek az elkövet-

kező időszakban az unió támogatásával szeretnénk megvalósítani. Egy várost nem magunknak,
hanem a gyerekeinknek építünk!
Éppen ezért ezek a beruházások
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
sokkal kényelmesebb, biztonságosabb és jobb legyen ezekben a
városrészekben élni. – hangsúlyozta Botka László.
A városrészi fejlesztési programok között lesznek komplex,
integrált rehabilitációs programok is. Ez azt jelenti, hogy nem
sok kisebb fejlesztést valósít
meg az önkormányzat ezeken a
területeken, hanem egy átfogó,

teljes felújítást. Az unió szigorú
előírásait figyelembe véve Szegeden három területen lehet ilyen
komplex felújítást elvégezni: Tarjánban, Odessza városrészben és
az újszegedi Ligetben. A három
terület felújításának összköltségvetése meghaladja a 2 milliárd
forintot. A beruházások keretben
megújulnak a járdák, a zöldfelületek, elkészül a közintézmények
akadálymentesítése, kicserélik a
szükséges közműveket.
Az előkészítés mindig hos�szabb, mint az építkezés. Azért,
hogy a munka minél hamarabb
megindulhasson, a tervezést már
most el kell kezdeni – mondta a
polgármester. Ennek első üteme

Szépkorúak

ELSTARTOLT AZ IDŐSEK AKADÉMIÁJA

Ötödik alkalommal indult útjára idén ősszel az Idősek akadémiája Szegeden. A szépkorúak az internet,
a lézertechnológia, a történelem és számos más
tudomány érdekességeivel ismerkedhetnek. A tudományoknak is helyet adó Eszperantó utcai épület
felújítása is elkezdődött: többek között a fűtési
rendszer korszerűsítésével.
Az idén Szabó Sándor, Szeged
szocialista országgyűlési képviselője indította útjára az Idősek akadémiája 5. évfolyamát. A
nyugdíjasok közösségi központjában május végéig összesen 13
előadáson ismerkedhetnek a
szépkorúak a tudományos világ
érdekességeivel. Többek között
az internet és az élethosszig való
tanulás rejtelmeivel, a lézerkutatás eredményeivel és a történettudomány érdekességeivel
találkozhatnak az előadásokon.

alkalmazásáról, a nyugdíjasok
közéleti tevékenységéről is, de
bemutatkozik a Móra-múzeum és
az újszegedi füvészkert is, Szecsődi Ferenc Liszt-díjas hegedűművész pedig a klasszikus zene és
népzene rejtelmeibe vezeti be a
hallgatóságot.
Az elmúlt években több százan
hallgatták végig az előadásokat,
az idén pedig több mint 150-en
jelentkeztek a nyugdíjasok egyetemére, amelynek helyszíne az
Eszperantó utcai Senior Center,

nyugdíjas civil szervezet működik, közel 12 ezer taggal.
– 2008-ban vehettük birtokba az
épületet – mondta el Boros Gyula
idősügyi referens, aki mindjárt
hozzá is tette: a közel egy étized
alatt a központ kívül-belül megkopott,
felújításra szorul.
A munkálatok november végén
a fűtésrendszer korszerűsítésével
kezdődtek: két új energiatakarékos kazánt kapott az épület, a helyiségeket külön-külön szabályozható termosztáttal szerelték fel, a
régi fűtésrendszer csővezetékeit
pedig „átmosták”, kitisztították.
A beruházáshoz az önkormányzat 5 millió forintot biztosított.
– Amikor birtokba vettük az épületet, csak kisebb felújítási munkálatokat sikerült elvégezni. Most pályázati

tartó rekonstrukciót szeretnénk megvalósítani – mondta el idős Boros
Gyula.
A tervek szerint a fűtésrendszer korszerűsítése után kerülhet
majd sor a nyílászárók cseréjére,
a vizesblokk teljes felújítására,
mozgáskorlátozott wc kialakítására, az épület festésére és a
számítástechnikai hálózat korszerűsítésére. Boros Gyula szerint a központ bútorai is cserére
szorulnak, erre az épület teljes
felújítása után kerülhet majd sor.
– A teljes rekonstrukció a számítások szerint 25-30 millió forintba
kerül majd. A szegedi önkormányzat
támogatásával, pályázatok segítségével szeretnénk három év alatt teljesen
megújítani a szegedi nyugdíjasok
második otthonát – mondta Boros
Gyula.

az érintett városrészekben élők
véleményének összegyűjtése, szerintük mit kellene változtatni, mit
kell felújítani, mit szeretnének a
környezetükben, hogy megvalósuljon.
25 ezer szegedi véleményét
kérdezi majd ki az önkormányzat, ennyien kapnak kérdőívet,
amelyet kitöltve várnak vissza.
A kérdőívet online is kitöltheti a
szegedváros.hu honlapján (http://
w w w.szegedvaros.hu/tarjanjovoje). A kitöltés határideje december 8.
Emellett lakossági fórumot is
szerveznek majd, ahol mindenki
elmondhatja véleményét, gondolatait, elképzeléseit a felújításról.
Erre december 8-án a Vörösmarty
Általános Iskolában kerül sor.
A fórumokon és a kérdőíveken
beérkezett lakossági véleményeket figyelembe véve indulhat meg
jövőre a tervezés, ezt követően
lehet lehívni az uniós forrásokat
és utána, 2017-18-ban indulhat
meg az építkezés.
Természetesen nem csak ebben a három városrészben lesz

fejlesztés az elkövetkező években,
mindenhol tervez az önkormányzat felújításokat, beruházásokat,
azonban ezek kisebb léptékűek
lesznek.
A sajtótájékoztatón jelen volt
Szabó Sándor országgyűlési képviselő is, aki elmondta Tarján és
Odessza városrész a legrégebben
épült lakótelepei Szegednek és
ezért nagy szükség van a felújításukra. A munkát néhány éve
már elindította az önkormányzat,
hisz 2008-ban Tarján városrész
egy része már egy több mint 1
milliárd forintos fejlesztésnek
köszönhetően „pincétől a padlásig” megújult. Mind a mai napig
ez Magyarország egyetlen, uniós
forrásból megvalósult lakótelep
rehabilitációja.
Mészáros Tamás a városrész
önkormányzati képviselője kiemelte, nagyon fontos az itt élők
véleménye arról, mit is szeretnének a lakókörnyezetükben. Ezért
mindenki kapott kérdőívet, amelyet díjmentesen lehet visszaküldeni a mellékelt borítékban az
önkormányzatnak.

A Z IDŐSEK A K A DÉMI Á JA
KÖV ETKEZŐ ELŐA DÁSA I
2016. január 6. szerda 15 óra Senior Center
A klasszikus zene és a népzene kapcsolata.
Előadó: Szecsődi Ferenc Liszt-díjas, Érdemes művész, hegedűművész
Zongorán kísér: Benedekfi István
2016. január 27. szerda 15 óra Senior Center
Szeged fejlődése az elmúlt években és mi várható 2020-ig.
Előadó: Nagy Sándor fejlesztési és beruházási alpolgármester
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